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zemljevid globalnega sveta, kjer poteka ve-
lika menjava vodilnih dr�av, ZDA in Kitajske.

Usoda boja za uveljavitev ekonomske
demokracije je torej povsem odprta,
predvsem pa je mnogo širša in globlja, kot
obièajno mislimo. Toda prav zato je iskanje
nove dru�bene pogodbe, razvojnega kom-
promisa glede reform kapitalizma 4.0 vred-

no vezati na idejo ekonomske in politiène
demokracije. Trajnostni razvoj in dru�bena
odgovornost zanj je samo druga stran teh
zahtev. In dokler imamo to, vsaj vemo, kaj
je sidro naše nepredvidljive prihodnosti.
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Nujne spremembe aktualnih
strategij »razvoja človeškega
kapitala«

Pojem èloveški kapital ni sinonim (zgolj) za »znanje«, (zgolj) plaèa pa ne sinonim za »motivacijo«
njegovih nosilcev. Predvsem pa sodobni »delavci z znanjem« niso nikakršni »tehnološki roboti«, v
katere bi bilo mogoèe enostavno le vstavljati nove diske z dodatnimi znanji in nekaj dodatnih
kovancev za zagon, potem pa naivno prièakovati kar samodejno poveèanje njihove produktivnosti,
ki bo – tako kot pri »strojih« – premo sorazmerno s temi vlo�ki. A prav tako nekako je �al razumeti
bistvo aktualnih razprav o èloveškem kapitalu, ki je sicer zadnje èase »top tema« sodobnih teorij o
organizaciji in mened�mentu (t. i. organizacijskih teorij) in na njej temeljeèih poslovno-razvojnih
strategij za dvig produktivnosti. Gre – vsaj po mojem mnenju – za hudo teoretièno zablodo in bolj
ali manj brezperspektivno razvojno stranpot.

Sporna »izhodišèa« za razvoj
èloveškega kapitala

Jedrna ideja vseh teh strategij – èe jo
za potrebe tega kratkega sestavka rahlo, a
ne prav bistveno, poenostavimo – je nam-
reè naslednja:

Temeljni kljuè do �elene veèje produk-
tivnosti, pri kateri še vedno moèno zaos-
tajamo za razvitejšim delom Evrope, so
(poleg vlaganj v sodobnejše tehnologije)

predvsem tudi veèja vlaganja v »razvoj
èloveškega kapitala«, se pravi vlaganja v
izobra�evanje ter raziskave in razvoj (R &
R). Kajti delavci z veè znanja so kajpak po
logiki stvari tudi bolj produktivni. Motivacija
delavcev za uèenje (pridobivanje novih
znanj in drugih delovnih zmo�nosti/kompe-
tenc) in optimalno uporabo teh znanj in
zmo�nosti za svojo veèjo produktivnost pa
mora biti seveda sama po sebi umevna,
ker samo tako lahko ob hitrem tehnološkem

razvoju sploh ohranijo svojo kompetenè-
nost na »trgu delovne sile«, ter si zagotovijo
ohranjanje sedanjih in odpiranje novih de-
lovnih mest ter morebitne višje plaèe. Edi-
nole veèja produktivnost namreè zagotavlja
rast dodane vrednosti in dobièkov, ki omo-
goèajo nova vlaganja in nova delovna
mesta, po principih »trickle-down« (pro-
nicanja navzdol) teorije pa potem lahko
nekaj veè »pricurlja« tudi za plaèe delav-
cev, èeprav morajo (!?) te menda nujno
vsaj za nekaj odstotnih toèk zaostajati za
rastjo produktivnosti1. In to naj bi bilo hkrati
za delavce samoumevno �e tudi veè kot le
zadosten motiv za njihovo optimalno pro-
dukcijsko anga�iranje, medtem ko uèinko-
vito upravljanje poslovnih procesov in tak-
šna ali drugaèna delitev dobièkov podjetij ni
in tudi niti ne more biti predmet njihovih
interesov in njihovega zanimanja, še manj

Piše:
dr. Mato Gostiša

1 Ta zahteva, ki se sicer redno pojavlja v vseh strategijah gospodarskega razvoja, je veè kot le »ne-
navadna«, kajti ob sedanjem modelu faktorske razdelitve dohodkov se kapital �e brez tega akumulira
hitreje od rasti produktivnosti in BDP. Dohodki oziroma donosi iz t. i. proizvodnega kapitala (za razliko
od dohodkov iz dela) namreè, kot ugotavlja Piketty (2015: 442–443), ob povpreèni letni stopnji rasti
narodnega dohodka 1 do 2 % skozi vso zgodovino kapitalizma narašèajo po povpreèni stopnji 7 do 8 %.
Kar poleg permanentno narašèajoèe socialne neenakosti razumljivo povzroèa tudi huda makro-
ekonomska neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem ter iz tega izhajajoèe nenehne cikliène krize
kapitalizma, ki so sicer – kljub vsem mogoèim znanim ekonomskim »teorijam kriz« – po svojem
najglobljem bistvu pravzaprav èisto navadne cikliène »krize hiperprodukcije«.
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njihova morebitna »ekonomska pravica«.
Glavna naloga mened�menta pa je, da jih
znajo o tej njihovi »sistemski vlogi« ustrez-
no pouèiti in »preprièati« ter jih s tem na-
rediti maksimalno »lojalne« podjetju in nje-
govim lastnikom v »skupnih« prizadevanjih
za èim veèji dobièek.

Logièno? Vsekakor. Vendar seveda le
pod pogojem, èe smo pripravljeni še naprej
pristajati na »sveto preprošèino« /neo/kla-
siène ekonomske teorije mezdnega kapita-

lizma, ki ljudi v produkcijskih procesih –
celo v 21. stoletju kor »eri znanja in èloveš-
kega kapitala« – še vedno obravnava zgolj
kot najemno/mezdno »delovno silo«, ki je
paè navadno tr�no blago, enako kot (druga)
produkcijska sredstva, s katerimi podjetja
ustvarjajo dobièke za svoje lastnike. Dobi-
èek je namreè dohodek (izkljuèno) lastni-
kov, preprièevati delavce v njegovo èim bolj
»zavzeto« soustvarjanje z omenjeno
»trickle-down teorijo« (namesto s soraz-
merno udele�bo v njegovi delitvi in so-
upravljanjem produkcijskih procesov, v ka-
terih so udele�eni) pa je, naj mi bo oproš-
èeno, za današnje èase �e kar malce …
(milo reèeno) neresno poèetje.

Mo�nosti za dodatno tayloristièno utili-
zacijo klasiène »delovne sile« so v okviru
obstojeèih mezdnih produkcijskih odnosov
danes �e bolj ali manj izèrpane (in sicer do
meje, ko ta namesto veèje produktivnosti
povzroèa strese, preobremenjenost in iz-
gorelost zaposlenih ter na ta naèin prav-
zaprav deluje �e kontraproduktivno), na
razvoj in izrabo razpolo�ljivega èloveškega
kapitala pa vsestransko podrejeni in odvisni

mezdni polo�aj njegovih nosilcev tudi sicer
dokazano uèinkuje izrazito demotivacij-
sko. Le kdo in zakaj naj bi – èe parafraziram
Charlesa Handy-ja – prostovoljno izgore-
val za dobièke drugih? »Tudi zaposleni niso
veè pripravljeni zapravljati �ivljenja za do-
bièek nekoga tretjega. Ne vem, ali boste
našli koga, ki se bo zjutraj odpravljal v slu-
�bo z mislijo, danes bom lastnikom ustvaril
še veè denarja. … Zaposleni so mnogo
bolje izobra�eni kot nekoè. Zahtevajo veè

svobode, pustiti hoèejo svoj peèat, zato
terjajo tudi veè odgovornosti.« (Handy, v
Šmuc, 2007: 3)

Tektonske spremembe
v sodobni dru�benoekonomski
realnosti

Objektivna dru�benoekonomska real-
nost je namreè od èasov, ko so Adam
Smith in njegovi sledilci sproducirali ta ne-
verjetni ekonomsko-teoretièni nesmisel o
delu kot navadnem »tr�nem blagu« vis a vis
kapitalu kot »podjetju« in njegovim last-
nikom kot domnevnim edinim »podjetni-
kom«, ki to delovno silo kupujejo na trgu in
z njo proizvajajo produkt zase2, do�ivela
naravnost tektonske spremembe. »Delov-
na sila« (kot sinonim za »delo« kot enega
temeljnih produkcijskih dejavnikov) je le še
stvar polpretekle zgodovine ekonomskega
razvoja, najpomembnejši produkcijski de-
javnik sodobnosti in prihodnosti pa je �e
zdavnaj postal èloveški kapital. V povpre-
èju najmanj �e 85 % tr�ne vrednosti in s tem
seveda tudi dejanske »produkcijske moèi«
podjetij namreè, kot ugotavlja Daum (2003:
4), danes tvori t. i. intelektualni (èloveški +

strukturni) kapital, katerega nosilci so seve-
da zaposleni, samo še najveè 15 % pa t. i.
finanèni kapital v lasti »lastnikov podjetij«.

To pa seveda logièno zahteva tudi v
temelju drugaèno sistemsko obravnavo
zaposlenih kot njegovih nosilcev v produk-
cijskih procesih.

Sodobno delo
kot (èloveški) kapital

Delo kot temeljni produkcijski dejavnik
ima v osnovi tri integralne sestavine: fiziè-

no (»delovna sila«), umsko oziroma racio-

nalno (znanje in delovne zmo�nosti, us-
tvarjalnost, delovne izkušnje itd.) ter èust-

veno oziroma emocionalno (t. i. zavzetost
zaposlenih kot kombinacija njihove delovne
motivacije in organizacijske pripadnosti ter
vrednot in preprièanj).

A v pogojih gospodarjenja v 21. stolet-
ju, to je v dobi avtomatizacije, robotizacije
in digitalizacije poslovnih procesov, gola
»delovna sila« kot produkcijski faktor ob-
jektivno postaja èedalje bolj irelevantna, te-
�išèe produkcijskega pomena sodobnega
dela pa se izrazito koncentrira na njegovih
umskih in emocionalnih komponentah.
Zato pojma sodobno delo in t. i. èloveški
kapital danes tudi teoretièno lahko mirno
uporabljamo praktièno �e kot sinonima.
Kajti ne omenjene umske in ne emocional-
ne sestavine dela niso nikakršna naravna
danost oziroma nekakšen »primarni«, tem-
veè so – enako kot t. i. finanèni kapital po-
djetij, fizièno pretvorjen v produkcijska
sredstva – »/pro/izvedeni« produkcijski de-
javnik, torej kapital v pravem pomenu be-
sede. Treba jih je namreè najprej proizvesti
oziroma ustvariti, kar pa – mimogrede – v
osnovi seveda ni prav niè la�je kot ustvariti
finanèni kapital.

Objektivna in subjektivna
komponenta èloveškega
kapitala

Ko torej govorimo o »razvoju« èloveš-
kega kapitala kot eni kljuènih predpostavk
za dvig produktivnosti, posledièno pa kon-
kurenènosti in poslovne uspešnosti podjetij
ter gospodarstva kot celote v sodobnih
pogojih gospodarjenja, bi v bistvu morali
razpravljati o nujnosti hkratnih vlaganj v
razvoj obeh njegovih kljuènih integralnih
sestavin. Kajti prva, tj. umska, v resnici
predstavlja šele objektivno razpolo�ljivi èlo-
veški produkcijski potencial, ki pa (lahko)
postane kapital v pravem pomenu besede
šele in samo, èe in kolikor so ga zaposleni
subjektivno pripravljeni tudi dejansko anga-
�irati v konkretnih podjetniških poslovnih
procesih.

Kljuèna kompetenca sodobnih mened�erjev bo torej:
znati »poslušati« in predvsem tudi »slišati« avtentiène

interese delavcev v vsakdanjem delu in �ivljenju v
podjetju, se pravi »soupravljati«

v pravem pomenu besede.

2 »Kakor hitro se sredstva nakopièijo v rokah posameznikov, jih bodo nekateri izmed njih seveda upo-
rabili za zaposlitev delavnih ljudi, oskrbeli jih bodo z materialom in �ive�em, da bi z dobièkom prodajali
njihovo delo oziroma vrednost, ki jo delo doda materialom. ... Povrhu pa je pravièno, da tisti, ki hranijo,

oblaèijo in nastanjajo vse ljudstvo (kapitalisti, op. p.) dobivajo tolikšen del produktov dela, da se tudi
sami lahko dovolj dobro hranijo, oblaèijo in nastanjajo.« (Adam Smith, 2010) Od kod ta nesmisel o
»delodajalcih« in »delojemalcih« seveda ni povsem jasno, ko pa je vendarle �e dobrih sto let pred
Smithom sir William Petty pronicljivo razkril elementarno objektivno ekonomsko bistvo oziroma
temeljno »naravno zakonitost« (aksiom) produkcije in produkcijskih odnosov in jo v dveh stavkih
jedrnato ubesedil takole: »Delo je oèe proizvoda in zemlja (danes kapital, op. p.) je njegova mati. Ne

moremo reèi, kateri je bolj pomemben za spoèetje otroka: mati ali oèe.« Samuelson in Nordhaus
(2002: 214) pa sta k temu zgovornemu in brez dvoma znanstveno povsem neoporeènemu t. i. Pettyje-

vemu aksiomu dodala še samoumevno piko na i: »Prav tako je nemogoèe reèi, koliko outputa je

ustvaril en sam loèen input.«. Podjetje je torej po elementarni ekonomski logiki lahko le »enakopravna
skupnost dela in kapitala ter njunih lastnikov, ne pa zgolj kapital s svojimi lastniki.
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To pa je seveda v celoti odvisno izkljuè-
no od stopnje njihove »zavzetosti« (angl.
employee engagement) kot povsem sub-
jektivne ekonomske kategorije. Lahko nam-
reè delajo samo toliko, kolikor se – po mar-
ginalistiènih principih neoklasiène ekono-
mike – od njih zahteva, da opravièijo prejeto
plaèo, ali pa se samoiniciativno anga�irajo
do optimuma svojih objektivno razpo-
lo�ljivih potencialov. Razlika v dejanskem
produkcijskem inputu in poslediènem (ko-
lièinskem in kakovostnem) outputu oziro-
ma v produktivnosti v enem in/ali drugem
primeru pa je seveda ogromna. Številne
raziskave ka�ejo, da je lahko tudi 30-od-
stotna ali veè. Znamenita Gallupova študija
o zavzetosti zaposlenih, denimo, ugotavlja,
da zgolj 5-odstotno poveèanje zavzetosti
prispeva kar 2,4 % k dvigu poslovnih pri-
hodkov. Obenem pa (v poroèilu iz leta
2013) na vzorcu veè kot 140 dr�av ugo-
tavlja, da je stanje na tem podroèju danes
veè kot zaskrbljujoèe: samo 13 % delavcev
je »zavzetih«, 63 % je »nezavzetih«, kar 24
% pa je celo »aktivno nezavzetih«.

Neizkorišèeni razvojni potenciali na
tem podroèju resnièno (še) ogromni, a jih
oèitno za zdaj (še) ne prepoznavamo. In pri
tem bo brez dvoma tudi ostalo, èe bomo –
zlasti v mened�mentu – še naprej gojili pre-
prièanje, da je maksimalna zavzetost zapo-
slenih nekaj samo po sebi umevnega �e
zgolj iz uvodoma navedenih razlogov, tj. za-
radi ohranitve delovnega mesta in mo-
�nosti, da bo morda posledièno kaj »kap-
nilo« tudi za njihove plaèe.

Glavni faktorji
zavzetosti zaposlenih

Posebej velja opozoriti, da se tudi
omenjena, zagotovo vsega upoštevanja
vredna, Gallupova študija s plaèami in dru-
gimi materialnimi nagradami kot morebit-
nim relevantnim faktorjem zavzetosti zapo-
slenih sploh ne ukvarja, temveè prouèuje
predvsem medsebojne odnose, razliène
vidike »organizacijske vkljuèenosti« ozi-
roma participacije zaposlenih ter mo-
�nosti njihovega osebnostnega in karier-
nega razvoja. Sodobne motivacijske teo-
rije so namreè �e zdavnaj empirièno doka-
zale, da plaèa v bistvu sploh ni »motivator«,
ampak le t. i. higienik. Kajti èlovek v resnici
ni nikakršen homo oeconomicus ampak
ljudje pri delu in v zvezi z delom razen ma-
terialnih potreb (t. i. potreb »imeti«) ures-
nièujemo tudi številne osebnostne in so-
cietalne potrebe (t. i. potrebe »biti« in »lju-
biti«). To so – zelo v grobem – zlasti potre-

be po samouresnièevanju in samopotrje-
vanju z delom, priznavanju dose�kov, var-
nosti in pripadnosti skupini ter spoštovanju.

Prav te nematerialne potrebe in interesi
pa z vidika zavzetosti sodobnih »delavcev z
znanjem« (tj. tako njihove individualne mo-
tivacije za svoje lastno delo kot obenem tudi
pripadnosti »skupnemu« podjetju oziroma
identifikacije z njegovimi cilji) brez dvoma
danes postajajo �e bistveno bolj pomem-
bne od ozko materialnih. Šele vse tri omen-
jene skupine potreb namreè tvorijo celovit
pojem kakovosti delovnega �ivljenja, ki
neposredno determinira stopnjo njihovega

delovnega zadovoljstva zaposlenih, ta pa
stopnjo njihove zavzetosti. Uèinkovitega
uresnièevanja omenjenih potreb in intere-
sov pa si preprosto ni moè predstavljati
brez hkratne vsestranske »vkljuèenosti«
zaposlenih v organizacijo, tj. brez visoko
razvitih temeljnih oblik sodobne t. i. orga-
nizacijske participacije zaposlenih. Se pravi
brez visoko razvite upravljalske in finan-
ène participacije (sodelovanje delavcev pri
upravljanju, udele�ba delavcev pri dobièku
in širše notranje lastništvo zaposlenih).3

Èas je za spremembe
mened�erskih pristopov
in kompetenc

Aktualno forsiranje zgolj veèjih vlaganj
na tem podroèju v izobra�evanje (pridobi-
vanje novih znanj) delavcev in v R&R za-
gotovo ne bo nikoli prineslo �elenih opti-
malnih ekonomskih rezultatov brez hkratnih
bistveno poveèanih (nefinanènih) vlaganj v
razvoj tudi subjektivne komponente èlo-
veškega kapitala, to je v »zavzetost« za-
poslenih, ki je seveda nekaj popolnoma
drugega kot »lojalnost« podjetju. To pa bi
nedvomno zahtevalo tudi povsem nove
»kompetence« sodobnih mened�erjev.
Namesto »pouèevanja in preprièevanja«
zaposlenih o njihovi (domnevni) dol�nosti
zavzetega ustvarjanja dobièkov in o njihovi
prièakovani (domnevno) samoumevni »lo-
jalnosti« do svojih delodajalcev se bodo
torej morali nauèiti v veèji meri »poslušati«
in predvsem tudi »slišati« dejanske av-

tentiène interese delavcev v vsakdanjem
delu in �ivljenju v podjetju, se pravi »so-
upravljati« v pravem pomenu besede
(sodelovanje delavcev pri upravljanju nam-
reè v resnici ni prav niè drugega kot eno
samo samcato konstruktivno, torej »dvo-
stransko« (!!), ne zgolj enostransko interno
komuniciranje).

Skratka, èas je za spoznanje, da veèji
dobièki, pri katerih – razen v obliki »drob-
tinic« – niso udele�eni, nikoli ne bodo »mo-
tiv« za veèjo zavzetost zaposlenih, ampak
so lahko le »posledica« njihovega veèjega
delovnega zadovoljstva, ki pa je neposred-

no odvisno predvsem od njihove dejanske
»vkljuèenosti v organizacijo«, tj. upravljal-
ske in finanène participacije, ki edina zago-
tavlja tudi dejansko upoštevanje njihovih
potreb in interesov. Delavci torej ne potre-
bujejo nobenih pridigarjev, ki jim bodo razo-
devali njihove »prave« potrebe in interese v
zvezi z delom (te najbolje poznajo oni sa-
mi), ampak predvsem mened�erje – vodje,
ki jim bodo znali glede tega pri poslovnem
odloèanju tudi zares prisluhniti. Sedanje
prevladujoèe mened�erske HRM strategije
bo torej treba obrniti dobesedno na glavo.

Podpirati in optimalno razvijati vse obli-
ke sodobne organizacijske participacije
(vkljuèevanja) zaposlenih znotraj podjetij ali
ne, torej naèeloma ne bi smelo biti veè
»resno« razvojno vprašanje sodobnega
mened�menta.

Kljuèno odprto
»sistemsko-razvojno«
vprašanje

Precej bolj koèljivo »sistemsko-raz-
vojno« vprašanje od gornjega, ki pa se ga
bosta morali resneje lotiti zlasti akademska
ekonomska in pravna znanost, pa je za zdaj
še povsem odprto. Èe namreè èloveškemu
kapitalu na naèelni ravni �e zdaj priznavata
status kapitala v polnem pomenu te bese-
de, potem bi morali po elementarni logiki
kapitalizma kot zasebnolastniškega dru-
�benoekonomskega sistema tudi njegovim
nosilcem pravno priznati povsem enake3 Veè o tem glejte v Gostiša (2019: 6–8).

Èe èloveškemu kapitalu na naèelni ravni res
priznavamo status kapitala v polnem pomenu te

besede, bi morali po elementarni logiki kapitalizma
tudi njegovim nosilcem pravno priznati povsem enake

»lastniške/korporacijske« pravice (enakopravno
soupravljanje in udele�ba v poslovnem rezultatu

podjetij), kot jih imajo danes lastniki
finanènega kapitala, mar ne?
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»lastniške/korporacijske« pravice
(enakopravno soupravljanje in udele�ba v
poslovnem rezultatu podjetij), kot jih imajo
danes lastniki finanènega kapitala, mar ne?

Logièno da. Je mar lastnina nad finan-
ènim kapitalom kaj bolj »sveta« od lastnine
nad èloveškim? Skratka, namesto klasiène-
ga »mezdnega kapitalizma« v 21. stoletju
nujno potrebujemo pravo »ekonomsko de-
mokracijo« kot (nov) temeljni dru�beno-
ekonomski sistem. Toda, kako rešiti ta se-
danji sistemski nesmisel, ko so edini »kor-
poracijski upravièenci« glede upravljanja in
prisvajanja poslovnih rezultatov (podjetij)
še vedno samo lastniki finanènega kapitala:
s prerazdeljevanjem dohodkov prek t. i.
socialne dr�ave, s prerazdeljevanjem last-
nine, z rekonstrukcijo sedanje pravne za-

snove »kapitalistiènega podjetja« ali na nek
tretji naèin? Predvsem to je zdaj kljuèni
izziv za sodobno dru�boslovje, ki se
ukvarja s podroèjem dru�benoekonomskih
odnosov.
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Teoretične podlage »dualnega« sistema
delavskih predstavništev v podjetjih
Za pravilno razumevanje razlik med sindikalizmom in soupravljanjem ter med sindikati in sveti
delavcev kot dvema razliènima vrstama delavskih predstavništev v podjetjih, s tem pa tudi njihovih
razliènih temeljnih funkcij v sistemu industrijske demokracije, obenem pa potrebe po njihovem
usklajenem delovanju in medsebojnem sodelovanju, je kljuènega pomena predvsem razumevanje
osnov »teorije dualizma industrijskih razmerij«. Te zato na kratko povzemamo po priroèniku »Vse-
bina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev«1, ki to teorijo okvirno pojasnjuje v po-
glavju II/2.

Loènica med »delovnimi« in
»soupravljalskimi« razmerji

»Alokacijo, ki jo opravlja trg delovne
sile, je mogoèe zajeti z modeli in pojmi po-
godbe in menjalnih razmerij, ti koncepti pa
so popolnoma neuporabni pri analizi pro-
cesa porabe delovne sile. Poraba delovne
sile poteka namreè v kakovostno drugaèni,
“zunajmenjalni” sferi, v kateri ni pomembna
volja delavca kot prodajalca, temveè kot
producenta. Med blagom, ki je kupljenona
trgu delovne sile, in njegovo porabo v pro-
cesu dela se namreè umešèa volja, moti-
vacija in zavest delavcev.« (Littler, v Sta-

nojeviæ, 1996)2. V bistvu to pomeni, da ob-
stajata dve, po svoji naravi zelo razlièni
vrsti industrijskih razmerij, to je razmerij,
v katera vstopajo ljudje v sferi dela (na eni
strani v procesu »kupoprodaje«, na drugi
strani pa v procesu »uporabe« delovne si-
le). Prva, t. i. delovna razmerja, so tr�na
(menjalna), druga pa notranjeorganiza-
cijska, pri èemer so slednja lahko bolj ali pa
manj participativna. Èe je uveljavljen sistem
sodelovanja delavcev pri upravljanju, tako
kot v Sloveniji, jih lahko imenujemo tudi
»soupravljalska« razmerja.

Na podlagi omenjene teorije torej lahko
celoto industrijskih razmerij razdelimo na
dve veliki skupini (vrsti), in sicer na:

a) delovna razmerja kot dvostranska
pogodbena tr�no-menjalna razmerja med
delodajalci in delojemalci in

b) soupravljalska razmerja kot veè-
stranska notranjeorganizacijska razmerja
med kljuènimi (so)udele�enci poslovnega
procesa oziroma t. i. notranjimi déle�niki
organizacije, to je med lastniki, mened�-
mentom in zaposlenimi.

Za delovna razmerja je znaèilno, da so
kot tr�na (menjalna) razmerja po svoji
naravi antagonistièna, kajti cilji obeh strank
– delodajalcev in delojemalcev (»kupcev«
in »prodajalcev« delovne sile) na trgu dela
so, tako kot cilji kupcev in prodajalcev na
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